
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------- 

 
กรรมการที่มาประชุม 
 ๑.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.)   ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา)    กรรมการ 
 ๕.  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น)    กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง)  กรรมการ 
 ๗.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ (อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง)    กรรมการ 
 ๘.  ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม (ลา) 
 -  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-  
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๑.๑  เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื ่อง แต่งตั้งหัวหน้า
ภาควิชา ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ มีจำนวน ๔ ภาควิชา ประกอบด้วย 
 ๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๒. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ๓. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ๔. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 
 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมา
พร้อมนี้ 
  

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ หรือ ก.พ.ว. 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือ  ก.พ.ว. ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ เป็น
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๕ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จงึแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๓ เรื ่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื ่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 



รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั ่วไป ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๔ เรื ่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื ่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ 
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นประธาน
คณะทำงาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ รายละเอียด
ปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๕ เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการพิธี
ประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้ 
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปาฐกถาพิเศษ/พิธีซ้อมรับปริญญา 
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีซ้อมรับปริญญา 
 วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีประสาทปริญญา 
 รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๖ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้ออกประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ตามที่ พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด  
ณ เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนน พหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น 



 ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้น
ในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีชื่อว่า “วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๗ เรื่อง แจ้งคำสั่งเจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่  
 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า เจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่ อำเภอ 
วังน้อย ได้มีคำสั่งเจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา
การแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดยแต่งตั้งให้ พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) อายุ ๖๐  
พรรษา ๓๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็น “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๒.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์
กำหนดดำเนินกิจกรรมโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ ในวันอังคารที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ
ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒.๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์
กำหนดดำเนินกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 



ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๓.๑ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะสังคมศาสตร์ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มี
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลตั ้งแต่ว ันที่  
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

   ๑.๓.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มี
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ประกอบด้วย 
 ๑. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.ภัทรพล  
ใจเย็น สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจ ารย์ ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ 
ทองอินทร์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ๔. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.พิเชฐ  
ทั่งโต สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 



 
  ๑.๓.๓ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มี
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย 
 ๑. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ พระมหา
สุนันท์ สุนนฺโท, ดร. สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่
แนบมาพร้อมนี้ 
 ๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ ดร.ประเสริฐ  
ธิลาว สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ ดร.ประเสริฐ  
ลิ่มประเสริฐ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

   ๑.๓.๔ เรื ่อง แจ้งคำสั ่งมหาวิทยาลัย เรื ่อง แต่งตั ้งรักษาการเลขานุการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มี
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๕๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง 
แต่งตั้งรักษาการเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยแต่งตั้งให้ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อายุ ๓๔ พรรษา ๑๕ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.  
(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) เป็นรักษาการเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

   ๑.๓.๕ เรื่อง แจ้งการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จาก
สำนักงาน ก.พ. 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
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ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๒๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
ของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ซึ่งรวมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
๑.๔ เรื่อง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๔.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์    
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้แก่นิสิต

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของภาควิชา ประกอบด้วย 
 ๑. นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือ

การเรียนรู้ “การบริหารจัดการระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร  

 ๒. นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๒ - ๔ ได้ทำกิจกรรม 
CSR บริการวิชาการแก่สังคม ณ วัดนายาว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๓. นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการศึกษาของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.
เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในนามของ 
คณะสังคมศาสตร์ 

 ๔. นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ ๒  ได้ทำกิจกรรม CSR 
บริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
๑.๕ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๕.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท 
 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ณ จังหวัด
เพชรบูรณ ์โครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ดีมาก”    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 



 
๑.๕.๒ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยได้เสนอผ่านคณะกรรมการประจำคณะ
สังคมศาสตร์ และสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๖ เรื่อง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๖.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แจ้งว่า ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ได้จัดกิจกรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของภาควิชา ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ณ อาคาร IBSC 

มีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นวิทยากร โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๒. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้สื่อเป็นผู้บรรยายถวายความรู้ 
 ๓. การจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บายศรีสู่ขวัญ รุ่นน้องส่งรุ่นพี่ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่ามาถ่ายทอด
ความรู้และแรงบันดาลใจ 

 ๔. การจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมมอญ และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
๑.๗ เรื่อง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๗.๑ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ และจะได้มีการนัดประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาต่อไป 
 



  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธ ีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๒ เมื ่อวันพุธที่ ๑๖ เดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้.- 
 หน้าที่ ๕๒ ให้ตัดข้อความว่า “โดยที่ประชุมใหญ่สภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และกำลังดำเนินการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับพระภิกษุ
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้มีความชัดเจน และจะนำเสนอสภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภใ์ห้การรับรองต่อไป”  
 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์”  
 หน้าที่ ๕๖ บรรทัดที่ ๕  คำว่า “กาญจนลิขิต” แก้ไขเป็น “กาญจนขจิต” 
 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย.- 
  ๑. เอกสารคำสอน : รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
  ๒. หนังสือ : วิทยาการบริหาร 
  ๓. งานวิจัย : เรื่อง การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
  ๔. งานวิจัย : เรื่อง ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติส่วนตัวของผู้ขอ  
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
 ๑. เห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอน ประกอบด้วย.- 
  ๑) พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
  ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๒. เมื ่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๒ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง 
ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๕๑๐๐๒ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย.- 
  ๑. เอกสารประกอบการสอน : รายวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
  ๒. หนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 
  ๓. งานวิจัย : เรื่อง นิติปรัชญาแนวพุทธ   
 

 เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
นิติศาสตร์ พร้อมทั ้งได้จัดทำแบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติส่วนตัวของผู ้ขอ  
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
 ๑. เห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอน ประกอบด้วย.- 
  ๑) พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
  ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 



 ๒. เมื ่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพจิารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๓ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร.) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ พระครูวินัยธรเอก  
ชินวํโส, ดร. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๐๘ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย.- 
  ๑. เอกสารประกอบการสอน : รายวิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  
  ๒. หนังสือ : การจัดการสาธารณูปการมิติพระพุทธศาสนา 
  ๓. งานวิจ ัย : เร ื ่อง กลไกการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวในชุมชนผ่านมิต ิศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติส่วนตัวของผู้ขอ  
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
 ๑. เห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอน ประกอบด้วย.- 
  ๑) พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
  ๒) ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๒. เมื ่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ (รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม)  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุรพล สุยะพรหม อายุ ๕๙ ปี ๖ เดือน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๖ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์         
คณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 



 เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย       
โดยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั ่วไป และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อันมีส่วนสำคัญในการบริหารงานวิชาการและจัดการศึกษาในส่วนงานให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งในปัจจุบันท่านมีตำแหน่งทางวิชาการที่ รองศาสตราจารย์ และสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เข้ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของ
บุคลากร ตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงเสนอขอ
ความเห็นชอบต่ออายุการทำงานต่อไปให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ในอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่ออายุการทำงานต่อไปให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม ในอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี  และให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ (รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.
พิเชฐ ทั่งโต อายุ ๕๙ ปี ๗ เดือน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๔ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์                  
คณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์                
คณะสังคมศาสตร์ จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 
 เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อันมีส่วนสำคัญในการบริหารงานวิชาการและจัดการศึกษาใน
ส่วนงานให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในปัจจุบันท่านมีตำแหน่งทางวิชาการที่ รองศาสตราจารย์ และสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เข้ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการ
ทำงานของบุคลากร ตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
จึงเสนอขอความเห็นชอบต่ออายุการทำงานต่อไปให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต ในอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตั ้งแต่วันที ่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 



 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่ออายุการทำงานต่อไปให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
ในอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี และให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อ (ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธวัชชัย สมอเนื้อ อายุ ๕๙ ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๕ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณจะเกษียณอายุการทำงานในวันที ่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 
 เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  
โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ อันมีส่วนสำคัญในการบริหารงานวิชาการและจัด
การศึกษาในส่วนงานให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในปัจจุบันท่านมีตำแหน่งทางวิชาการที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุการ
ทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒ จึงเสนอขอความเห็นชอบต่ออายุการทำงานต่อไปให้ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื ้อ ในอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่ออายุการทำงานต่อไปให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย 
สมอเนื้อ ในอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑ ปี  และให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 ๔.๗ ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๕ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๕ ของ
คณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง และหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือขออนุมัติปริญญา ประกอบด้วย 
 ๑. คณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง 
  ๑.๑ กลุ่มบรรพชิต จำนวน ๑๐๒ รูป ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  จำนวน   ๕ รูป 



   ๑.๑.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จำนวน ๑๔ รูป 
   ๑.๑.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๖ รูป 
   ๑.๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒๔ รูป 
   ๑.๑.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน   ๑ รูป 
   ๑.๑.๖ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๗ รูป 
   ๑.๑.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๑ รูป 
   ๑.๑.๘ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๙ รูป 
   ๑.๑.๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน   ๑ รูป 
   ๑.๑.๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๒๔ รูป 
  ๑.๑ กลุ่มคฤหัสถ์ จำนวน ๑๓ คน ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน   ๓ คน 
   ๑.๑.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๕ รูป 
   ๑.๑.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๒ คน 
   ๑.๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๒ คน 
   ๑.๑.๕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน   ๑ คน 
 ๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 
  ๒.๑ กลุ่มบรรพชิต จำนวน ๑๘ รูป ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๑๘ รูป 
  ๒.๒ กลุ่มคฤหัสถ์ จำนวน ๑ คน ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน   ๑ คน 
  ๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดชลบุรี 
  ๓.๑ กลุ่มบรรพชิต จำนวน ๑๐ รูป ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน  ๕ รูป 
   ๓.๑.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน  ๕ รูป 
  ๓.๒ กลุ่มคฤหัสถ์ จำนวน ๕๕ คน ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน   ๑ คน 
   ๓.๒.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕๔ คน 
 ๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว 
  ๔.๑ กลุ่มบรรพชิต จำนวน ๒๑ รูป ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๒๑ รูป  
 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 



 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๕ จำนวน 
รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ รูป/คน ตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อพิจารณาดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

 
 ๔.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ให้ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมานั้น ในปัจจุบันหลักสูตร
ดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ๓ ปี 
และในคราวประชุมบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๒๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้งดรับนิสิตและปิดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 ๔.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
 ในการนี้ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้นำ
หลักสูตรเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้แนบมาประกอบการพิจารณาแล้วนี้   
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 



 ๔.๑๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓) เพ่ือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
 ในการนี้ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และจะ
ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาประกอบการ
พิจารณาแล้วนี้   
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนิน
โครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือเป็นการพัฒนาขับเคลื่อนการวิจัย 
งานบริการวิชาการ และงานฝึกอบรม เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านสังคมแก่หน่วยงาน องค์กร อาจารย์ นิสิต 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจะเริ่มดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป   
 ในการนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะสังคมศาสตร์ จึงได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ทางสังคม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาประกอบการพิจารณาแล้วนี้   
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 



 ๔.๑๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรภาคพิเศษ  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปิดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมานั้น พบว่า ผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรนี้ส่วนมากไม่มีความพร้อมเรื่องเวลา
เนื่องจากตรงกับวันทำงานปกติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคและข้อจำกัด
ในการแสวงหาผู้เข้าศึกษาให้เพียงพอตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.๒ นั้น 
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ที่มีวันทำงานตรงกับเวลาเรียนของหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้มีโอกาสได้เข้าศึกษา จึงได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรภาคพิเศษ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาประกอบการพิจารณาแล้วนี้   
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๑๓ เรื ่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
หลักสูตรภาคพิเศษ  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมานั้น พบว่า ผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรนี้ส่วนมากไม่มีความพร้อมเรื่อง
เวลาเนื่องจากตรงกับวันทำงานปกติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคและ
ข้อจำกัดในการแสวงหาผู้เข้าศึกษาให้เพียงพอตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.๒ นั้น 
 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ที่มีวันทำงานตรงกับเวลาเรียนของ
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้มีโอกาสได้เข้าศึกษา จึงได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรภาคพิเศษ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที ่ได้แนบมา
ประกอบการพิจารณาแล้วนี้   
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 



 ๔.๑๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.) ณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ (ป.บส.) เพ่ือให้บริการวิชาการแก่พระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ท้ังการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการสอนพระปริยัติธรรมที่
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี แต่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ เพราะไม่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว  นั้น 
 ในการนี ้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญของการสร้างศาสนทายาทเพื ่อสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา และเป็นการขยายโอกาสให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้โดยให้การศึกษานั้นได้ควบคู่
หลักการบริหาร เป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการบริหารงานพระพุทธศาสนา จึงเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วัดเขียนเขต ตำบลบงึยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาประกอบการพิจารณาแล้วนี้   
 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๑๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เนื่องด้วย พระมหาสม  
กลฺยาโณ, ดร. ได้เกษียณอายุการทำงาน จึงส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
นั้นว่างลง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่มาทดแทน และได้จัดทำ สมอ.๐๘ 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาเรียบร้อยแล้ว 
  

 เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 



 ๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธ ีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เพื ่อให้การประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์จึงจัดทำร่างประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
 จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

 ๔.๑๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนย้ายนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์
ได้ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วย.- 
 ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
โดยเริ่มรับนิสิตในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในขณะเดียวกันนิสิตชั้นปีที่  ๒  
ซึ่งกำลังจะเลือกสาขาวิชายังเรียนอยู่ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตทั้งสามหลักสูตรดังกล่าว และจะได้รับ
ผลกระทบจากการรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่รับรองหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาเป็น “ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ทาง........ .....” และได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เสนอให้โอนย้ายนิสิตทั้งหมด
ไปสู่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะส่วนงานที่กำกับดูแลหลักสูตรได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้โอนย้ายนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีรหัสขึ้นต้นด้วย ๕๘ ไปสู่หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต (ร.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 
 
 

 



 ๔.๑๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า เนื่องด้วยหัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ได้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  ๑. มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กำหนดให้มีตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา เพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย 
  ๒. ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ภาควิชา พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประจำ
คณะ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งและคุณสมบัติของรองหัวหน้าภาควิชาให้เป็นไปวาระการดำรงตำแหน่งและ
คุณสมบัติของหัวหน้าภาควิชา 
  ๓. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีบุคลากรประจำภาควิชา และมีหลักสูตรที่เปิดสอนในภูมิภาคจำนวนมาก 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)  
  ๔. ในระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้เคยมีการแต่งรองหัวหน้าภาควิชา คือ 
   ๑) ในสมัยที่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นหัวหน้าภาควิชา  
       มี รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นรองหัวหน้าภาควิชา 
   ๒) ในสมัยที่ รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นหัวหน้าภาควิชา  
       มี รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ เป็นรองหัวหน้าภาควิชา 
   ๓) ในสมัยที่ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ เป็นหัวหน้าภาควิชา  
       มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชา 
  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนี้ จึงใคร่ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อายุ ๓๙ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.  
(สังคมศึกษา), พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นต้นไป  
 

  จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

  
 ๔.๑๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๕ (เพิ่มเติม) 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๕ ของ
คณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง และหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือขออนุมัติปริญญา ประกอบด้วย 
 ๑. คณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง 
  ๑.๑ กลุ่มบรรพชิต จำนวน ๔ รูป ดังนี้ 



   ๑.๑.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จำนวน ๒ รูป 
   ๑.๑.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ รูป 
   ๑.๑.๓ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ รูป 
  ๑.๒ กลุ่มคฤหัสถ์ จำนวน ๑ คน ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จำนวน ๑ คน 
 ๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดชลบุรี 
  ๒.๑ กลุ่มคฤหัสถ์ จำนวน ๘ คน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘ คน 
 

 เรื ่องดังกล่าวนี ้ หัวหน้าภาควิชา ได้พิจารณาเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื ่องเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที ่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ ่นที ่ ๖๕ 
(เพิ่มเติม) จำนวน รวมทั้งสิ้น ๑๓ รูป/คน ตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ มา
ประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
      
              (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)                            (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
        รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร       รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


